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Kære….
Jeg skriver til dig, fordi vi gerne vil snakke med dig om hvorvidt de
naturværdier, der findes på din ejendom, kan være med til, at binde de store
naturområder Gribskov og Arresø sammen. Denne snak håber jeg vi kan
tage hos dig, og derfor vil en af mine medarbejdere kontakte dig en af de
nærmeste dage for at aftale et tidspunkt for et besøg. Hvis du gerne vil have
det, deltager jeg gerne.
Når jeg skriver til dig skyldes det, at vi er blevet enige med Nordsjællands
Landboforening, Familielandbruget og Kongernes Nordsjællands Natur- og
Lodsejerlaug om, at der er nye muligheder for en nationalpark i
Nordsjælland. Det forudsætter, at det sker igennem en tæt dialog med dig/jer
og der er opbakning til et nyt forslag. Jeg er glad for samarbejdet med
landbrugsorganisationerne og mener det er den helt rigtige måde at gøre det
på.
Området mellem Gribskov med Arresø indeholder store natur potentialer.
Mest markant er selvfølgelig Pøle Å og den tilhørende ådal, men der er også
mange andre store naturværdier. Bl.a. rummer området størsteparten af de
kendte bestande af løgfrø i Østdanmark. For at beskytte og forbedre de
værdifulde naturværdier i området, kan der i nationalparken arbejdes for at
f.eks. begrænse adgang og færdsel, hvor naturværdierne findes.
Alle forslag til forbedring vil være frivillig for dig/jer, og der vil ikke ske
indskrænkninger i den erhvervsmæssige udnyttelse af din jord.
Til slut vil jeg endnu engang understrege, at det er en ny proces baseret på,
at hver enkelt lodsejer bliver spurgt, og en proces som landboforeningerne
og lodsejergruppen bakker op om. Ingen lodsejere kan på noget tidspunkt
tvinges ind i nationalparken, men jeg håber du gerne vil mødes med os og se
med friske øjne på muligheder for en nationalpark i Nordsjælland.
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